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ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Αγαπητοί Αδελφοί,
Η Κοινότητα - Ενορία μας όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος,
την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2015, θα τελέσει Θεία Λειτουργία και Αρχιερατικό
μνημόσυνο υπέρ των ΚΤΗΤΟΡΩΝ, ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ, ΔΩΡΗΤΩΝ, ΕΝΟΡΙΤΩΝ
και όλων των προσφιλών μας προσώπων που ο Κύριος τους κάλεσε κοντά του.
Τα μνημόσυνα οφελούν τις ψυχές των κεκοιμημένων αδελφών μας
καθώς και αυτών που τα τελούν, δηλαδή όλους εμάς. Με τα μνημόσυνα
δείχνουμε την αγάπη μας προς όλους τους κεκοιμημένους αδελφούς μας.
Ο χριστιανός με το μνημόσυνο επιτελεί έργο αγάπης. Εάν η αγάπη
που δείχνουμε για τους αδυνάτους αδελφούς μας είναι αξιέπαινη
από το Θεό, πολύ περισσότερο αξιέπαινη είναι η προσπάθειά μας
να ανακουφίσουμε τις ψυχές των κεκοιμημένων αδελφών μας.
Ο θάνατος δημιουργεί θλίψη και πόνο. Χωρίζει απότομα αναπάντεχα προσφιλή
και αγαπημένα πρόσωπα. Η προσευχή όμως και το μνημόσυνο είναι η μόνη
επικοινωνία με τους κεκοιμημένους αδελφούς μας.
Το χριστιανικό μας καθήκον επιβάλλει να τους ενθυμούμεθα
και διαρκώς να προσευχόμεθα για αυτούς.
«Μνήσθητι, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου
και όσα εν βίω ήμαρτον συγχώρησον
ουδείς γάρ αναμάρτητος ει μη συ ο δυνάμενος
και τοις μεταστάσι δούναι την ανάπαυσιν».

ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Η Φιλόπτωχος Αδελφότητά μας όπως κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη χρονιά
μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και του μνημοσύνου διοργανώνει
το Ετήσιο Γεύμα στο χωλ της Κοινότητάς μας, 15 Dew Street Mile End,
για την οικονομική ενίσχυση του Φιλανθρωπικού και Κοινωνικού έργου της.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις ως άνω εκδηλώσεις μας
για να συμπροσευχηθούμε για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας
και ταυτόχρονα να βοηθήσετε το Φιλανθρωπικό και Κοινωνικό έργο
της Φιλοπτώχου.
Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας για το γεύμα.
Με την συμμετοχή σας στο γεύμα θα βοηθήσετε το έργο της Φιλοπτώχου μας.
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ADULT FAITH EDUCATION SEMINAR 11/7/15
A seminar was held on Saturday 11th July
2015 at the rear hall of St. George Church.
The theme was on “The Divine Liturgy The Heart of Orthodoxy” with guest
speakers, Very Rev. Dr Doru Costache,
Dr Philip Karialtis and Mr Psilacos.
People of all ages participated.
Many thanks to our guest speakers and all
of those who supported this seminar,
we hope to see you in our next attempt.

Εορτή του Πατέρα – Fathers Day 6/9/15
Την Κυριακή 6η Σεπτεμβρίου 2015, Εορτή του Πατέρα
όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος τιμήθηκαν
δύο πατέρες της Ενορίας μας, ένας ηλικιωμένος
και ένας νέος και στό προσωπό τους όλοι οι πατέρες,
αναγνωρίζοντας το έργο και την αποστολή τους
στην οικογένεια και την κοινωνία μας.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο π. Κωνσταντίνος
είπε λίγα λόγια για την αποστολή του πατέρα στη ζωή
όλων μας και πρόσφερε εκ μέρους της Φιλοπτώχου ένα
μικρό δώρο στον ηλικιωμένο κ. Νικόλαο Ευρενιάδη
και στον νέο κ. Σταύρο Χατζή, ευχόμενος υγεία και
κάθε χαρά και ευλογία στους τιμηθέντες και σε όλους
τους πατέρες.
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50ΕΤΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΑΣ ΝΑΟΥ
28/11/65 – 28/11/15
Συμπληρώνονται εφέτος πενήντα χρόνια από
την ημερομηνία θεμελίωσης του Ιερού μας
Ναού 28.11.65 - 28.11.15. Η ημερομηνία
αυτή αποτελεί σημαντικό Ιστορικό γεγονός
καθ’ ότι έγινε το ξεκίνημα μιας νέας περιόδου
για την Εκκλησία και Κοινότητά μας.
Για το Ιστορικό αυτό γεγονός, τα Δ. Συμβούλια
Κοινότητας και Φιλοπτώχου,
την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015
θα τελέσουν Αρτοκλασία και μετά το τέλος
της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί καφές
και εδέσματα στο χώλ του Κολλεγίου μας
15 Dew Street, MILE END.
Προσκαλούμε όλους τους ενορίτες μας
στην εκδήλωσή μας αυτή και όλοι μαζί
να αναμνησθούμε το Ιστορικό αυτό γεγονός.

Below is an e-mail we received from
Mr and Mrs Soumelidis Comment to St George Church
Dear Father Diogenis,
I would like to congratulate you on 45 years of service to our beautiful St George Church
and congratulations for 50 years in the priesthood. I was overcome with emotion
listening to your speech that I felt compelled to send you this message. Even though I
now live in another state, you will always be our beloved family priest, I grew up
attending your church and we were blessed to have you perform the majority of our
family’s sacraments. By the Grace of God I now have a much better understanding of our
Orthodox faith that I really can appreciate how strong you have been all these years to
direct your congregation to the correct path and the correct ways of Orthodoxy and not
falter to the unrealistic demands that were placed on you by so many. Also the amazing
accomplishments you made over the years that the coming generations will benefit from
a beautiful church and college. I just wanted to thank you personally for every one of the
45 years that you served your community. Your voice is a gift from God and I still enjoy
listening to the Divine Liturgy via live stream every Sunday. Wishing you good health
and all the best for the coming years.
Yours in Christ
Adam and Margaret Soumelidis - Albany Western Australia
Dear Adam and Margaret,
Your words have touched me deeply, you brought up old memories,
I thank you very much and I wish you health and prosperity.
May God bless you and your family.
With prayers Father Diogenis.
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ΓΕΥΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 12/7/15
Την Κυριακή 12η Ιουλίου 2015, τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου διοργάνωσαν το ετήσιο Γεύμα
για την ενίσχυση της Θεολογικής μας Σχολής στο Sydney.
Τα καθαρά έσοδα $3,941 εστάλησαν στην Θεολογική Σχολή στο Sydney.
Ευχαριστούμε εγκάρδια όλους για την συμμετοχή τους στην εκδήλωσή μας αυτή,
καθώς και όλους που πρόσφεραν δώρα για το λαχείο.
Θερμά συγχαρητήρια στα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου για την επιτυχία της εκδήλωσης.
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ΚΗΔΕΙΕΣ
Απεδήμησαν προς Κύριον και εκηδεύθηκαν από τον Ιερό μας Ναό οι αείμνηστοι αδελφοί μας:

Στραβόλαιμος Νικόλαος, ετών 86 από Φοινικούντα Μεσσηνίας

08/07/15

Ιακωβίδη Σταματία, ετών 57 από Ρόδο

30/07/15

Αθανασσίου Αντρέας, ετών 82 από Λαδίκου Ολυμπίας

17/07/15

Σιδέρης Θεόδωρος, ετών 75 από Παναρίτη Κορινθίας

08/08/15

Κούρτη Μαρία, ετών 81 από Χωματερό Μεσσηνίας

10/08/15

Κουντούρης Κωνσταντίνος, ετών 86 από Κάμπο Λακωνίας

13/08/15

Συκιώτης Αθανάσιος, ετών 76 από Κασσάνδρα Χαλκιδικής

19/08/15

Αντωνόπουλος Γεώργιος, ετών 69 από Πάτρα

15/08/15

Μοσχοβάκη Αθηνά, ετών 92 από Ατσίκι Λήμνου

20/08/15

Βλάσση Ευανθία, ετών 91 από Περιβολάκια Μεσσηνίας

25/08/15

Τσεκουράς Κωνσταντίνος, ετών 82 από Ξηροχώρι Ολυμπίας

22/08/15

Τσουκαλά Ειρήνη, ετών 79 από Τήλο

28/08/15

Ξενικούδης Γεώργιος, ετών 80 από Βέσα Χίου

10/09/15

Κουλουμπουρδός Ανδρέας, ετών 89 από Λαδίκου, Ολυμπίας

15/09/15

Σπαθής Ιωάννης, ετών 88 από Μυρτιά Πύργου Ηλείας

19/09/15

Παναγιωτίδης Δημήτρης, ετών 80 από Κασσανδρινό Χαλκιδικής

21/09/15

Στους οικείους και συγγενείς των αειμνήστων αδελφών μας απευθύνουμε θερμά και εγκάρδια
συλλυπητήρια ευχόμενοι όπως ο Κύριος αναπαύσει τις ψυχές των, στην ουράνια Βασιλεία Του.

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
Προς ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά που
συγκετρώθηκαν από εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας για διάφορους
σκοπούς.
Δίσκος Θεολογικής Σχολής
Άνθη Σταυρού (Internet)

15/08/15
14/09/15

$1,017
$ 314

Ευχαριστούμε όλους που πρόσφεραν στην περιφορά των δίσκων
και τους ευχόμεθα ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Γεωργίου να χαρίζει σε όλους υγεία, χαρά και κάθε ευλογία.
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:

Ο κ. Παναγιώτης και Alison Θάνου εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιωάννη,

με ανάδοχο τον κ. Goran Lukac 11/07/15

Ο κ. Jason και Νικολέττα Houston εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ιανή,

με ανάδοχο την Δις Αλεξάνδρα Πασχίδη 22/8/15

Ο κ. Ταξιάρχης και Βασιλική Βόσσου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Λυδία,

με ανάδοχο τον κ. Ελευθέριο Μπομπότη 23/8/15

Ο κ. Σταύρος και Christy Χατζή εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιάσων,

με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Καραγιάννη 30/8/15

Ο κ. David και Γεωργία Anderson εβάπτισαν το αγοράκι τους Αλέξανδρο,

με ανάδοχο τον κ. Δημήτριο Salvaterra 12/9/15

Ο κ. Διονύσιος και Θεώνη Μπεκρή εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιωάννη,

με ανάδοχο την Δις Στεφανία Κούτς 12/9/15

Ο κ. Ανδρέας και Μαρία Μάραντος εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αικατερίνη,

με ανάδοχο την Δις Σαπφώ Λέντη 13/9/15

Ο κ. Jai και Αλεξία Esposito εβάπτισαν το αγοράκι τους Φώτιο,
με ανάδοχο την Δις Αλεξάνδρα Μάντη 19/9/15

Ο κ. Τριαντάφυλλος και Charmine Μπίρμπα εβάπτισαν το αγοράκι τους Γεώργιο,

με ανάδοχο τον κ. Νικόλαο Μπίρμπα 19/9/15

Ο κ. Ευάγγελος και Θεοδώρα Νέρρη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελένη,
με ανάδοχο τον κ. Αναστάσιο Νέρρη 20/9/15

Ο κ. Μιχαήλ και Μαρία Καπόρη εβάπτισν το κοριτσάκι τους Ολιβία,
με ανάδοχο τον κ. Παναγιώτη Γκόνο 26/9/15

Στους γονείς και αναδόχους ευχόμεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται.

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των:
• κ. Χρήστου Καρατσινίδη μετά της δίδος Daniella Palombella

15/08/15

• κ. Μιχαήλ Κόντου μετά της δίδος Claire Disciscio

19/09/15

• κ. Αναστάσιου Ευδοκίου μετά της δίδος Ναταλίας Cook

05/09/15

Σε όλους τους νεονύμφους ευχόμεθα εγκάρδια, όπως ο Κύριος τους ευλογεί
πάντοτε, για μια χαρούμενη συζυγική και ευλογημένη οικογενειακή ζωή.
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Επίσκεψη στην Κάλυμνο και Διδυμότειχο

Ο π. Κύριλλος, η μητέρα του, η Πρεσβυτέρα Άννα
και η κα Ρίτσα Δρακοπούλου.

Ο κ. Νίκος Διακομιχάλης, η σύζυγός του Πόπη
και η Πρεσβυτέρα Άννα.

Με τον π. Αγαθάγγελο.

Με την ευκαιρία των διακοπών μου στην Ελλάδα είχα την
χαρά να επισκεφθώ την Κάλυμνο και την Ακριτική
Περιφέρεια του Διδυμοτείχου. Στη Κάλυμνο μας
φιλοξένησε ο αγαπητός φίλος και συνεργάτης της
Κοινότητας και Ενορίας μας, για περισσότερα από 30
χρόνια, κ. Νίκος Διακομιχάλης και η σύζυγός του Πόπη.
Έτσι είχα και την ευκαιρία να τελέσω Τρισάγιο στον τάφο
του Αειμνήστου π. Γερβασίου Καμπουράκη ο οποίος για
πολλά χρόνια υπηρέτησε την Ιερά Αρχιεπισκοπή μας στον
Ιερό Ναό Γεννήσεως του Χριστού Port Adelaide και Αγ.
Νεκταρίου στο Croydon.
Στο Διδυμότειχο μας φιλοξένησε ο π. Κύριλλος Κολτσίδης
και στη Θεσσαλονίκη μας ξενάγησε ο π. Αγαθάγγελος
Κεβρεκίδης.
Ο π. Κύριλλος και ο π. Αγαθάγγελος είχαν επισκεφτεί την
Αδελαΐδα τον Σεπτέμβριο του 2012 και συγκεκριμέμνα
στις 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της υψώσεως του Τιμίου
Σταυρού, λειτούργησαν στην Εκκλησία μας. Τους
ευχαριστούμε όλους για την αγάπη και φιλοξενία τους
και τους ευχόμεθα κάθε χαρά και ευλογία παρά Κυρίου.

Με τον π. Κύριλλο και τον πατέρα του.

Τρισάγιο στο τάφο του Αείμνηστου
π. Γερβασίου Καμπουράκη.
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St. George
College

News from our College
Νέα Διευθύντρια στο Κολλέγιό μας
Από την Δευτέρα 21η Σεπτεμβρίου, καθήκοντα Διευθύντριας
στο Κολλέγιό μας ανέλαβε η κα Γεωργία Καδή (Gina Kadis).
Η Νέα μας Διευθύντρια είναι γνωστή γιατί είχε υπηρετήσει
παλαιότερα ως Καθηγήτρια στο Κολλέγιό μας. Πρίν του
διορισμού της στο Κολλέγιό μας υπηρετούσε στο Ιδιωτικό
Κολλέγιο Pulteney Grammar School. Έχει πολυετή πείρα σε
εκπαιδευτικά και Διοικητικά θέματα και είμεθα βέβαιοι ότι θα
προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Κολλέγιό μας, για το οποίο
αρχίζει μία νέα περίοδος. Της ευχόμεθα κάθε επιτυχία και
πρόοδο στο έργο και την αποστολή της.

Message from our new Principal

Greetings,
As the newly appointed Principal of St George College, I am humbled and privileged to lead this fine
educational institution for the next 5 years. St George College is the first Greek Orthodox College in South
Australia with a proud history and an exciting future. I look forward to working closely with the Greek
Orthodox Community and Parish of St George Thebarton and Western Suburbs through their Board
representative and Old Scholar, Costas Manouras, the St George College Board of Governors and my
dedicated staff and parents, to offer outstanding educational programs for our current and future students.
My goal is to make St George College the best school in Australia and a leading global school, providing the
highest quality academic and pastoral care for students, where genuine respect and diversity of everyone in
our community, leads to us ‘truly excelling’. With 30 years’ exemplary service in South Australian
independent schools, recently serving 13 years at Pulteney Grammar in leadership – I look forward to
leading St George College with “courage and commitment”.
St George College – is an innovative R-12 co-educational College offering exemplary teaching of the
Australian Curriculum and SACE to a multicultural community, promoting the Greek language and culture,
and the Greek Orthodox faith (we also offer Playgroup to 3-4 year olds). We focus on the holistic
development of each child in our care, to allow them to graduate as authentic leaders of their lives and those
around them, preparing them for the 21st Century.

“Strengths of the College

The St George College community (students, staff and parents) was unanimous in identifying the Greek
Orthodox religion, ethos and culture as unique aspects underpinning the operations of the College.

They identified in particular the close community, family feel of the College, which generated a sense of
security amongst all. The welcoming and inclusive atmosphere in all parts of the College.”

(source: Dr Neville Highett’s report delivered on Monday 21st September 2015)

The College has vacancies in a number of year levels. We welcome anyone interested in a personal tour with
the Principal to contact our Enrolments Officer: Polyxeni Levendis by telephone on 8159 8100 or email:
plevendis@stgeorgecollege.sa.edu.au
I look forward to meeting you and showing you our College.
Mrs Gina Kadis
Principal
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We thank the following sponsors for their continued support.
Without their support this newsletter would not be possible.
Distinctive Funerals
104-106 South Road
WEST HINDMARSH SA 5007
PH: 8241 5151

149 Henley Beach Road
MILE END SA 5031
Ph: 8159 8001

Patsouris & Associates
82 Halifax Street
ADELAIDE SA 5000
Ph: 8232 1993

Guardian Insurance
Brokers Pty Ltd
53 Henley Beach Road
MILE END SA 5031
Ph: 8238 0100
restaurant
and
function rooms

Peter Elberg Funerals
280 Grange Road
FLINDERS PARK SA 5025
Ph: 8234 1266

P&R Electrical
603 North East Road
GILLES PLAINS SA 5086
Ph: 8369 9000

S.D. Tillett Memorials
162 West Terrace
ADELAIDE SA 5000
Ph: 8231 5286
AFFORDABLE

T I L E S

Don Karydis Group
69-79 Gilbert Street
ADELAIDE SA 5000
Ph: 8231 0989

Floors Plus Carpet Court
280 Richmond Road
MARLESTON SA 5033
Ph: 8352 6388

Adelaide Pavillion
Cnr South Terrace
& Peacock Road
ADELAIDE SA 5000
Ph: 8212 7444

Affordable Tiles Pty Ltd
96 Grange Road
WELLAND SA 5007
Ph: 8346 9600

Europa Press
7-9 Osman Place
Thebarton SA 5031
Ph: 8351 7571

Aretzis Group
9 Aster Street
Adelaide SA 5000
Ph: 8410 3519

Active Watch
Gen. Manager - Ilias Lontos
M: 0404 888 912
Personal Medical Alarms
for Pensioners.
NO COST TO YOU
WITH GOVERNMENT REBATE

We pray for our Patron Saint “Saint George” to bless these
organisations, their leaders, employees and families.

